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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
BENESTAR SOCIAL
Núm Exp:X2020000959

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL I SALUT PÚBLICA. CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2020

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:

Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública

Número:

03/2020

Caràcter:

Ordinari

Data:

25/11/20

Horari:

de les 19:00 a les 20:30 hores

Lloc:

Telemàtica

Hi assisteixen:











Presidenta del Consell: Núria Montanyà Tanyà
Regidor de Salut Pública: David Sánchez
Tècnica de Salut: Txell Vilella
Càritas Interparroquial: Ramon Martínez
Àrea Bàsica de Salut: Encarna Garcia
Hospitalitat de Lourdes: Carme Francolí
Residència Cals Avis: Victòria Vigué
Associació de Donants de Sang: Ramon Solà
Associació Gent Gran en Marxa: Jaume Cutrina
Crup Municipal CUP Torelló-Som Poble, M. Àngels Casals

Actua com a secretària: Roser Pérez coordinadora del Departament de Benestar
Social de l’Ajuntament.
Ordre del dia:


Aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal del dia 15 de juliol de
2020



Projecte Fars

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA

BENESTAR SOCIAL

X2020000959

Codi Segur de Verificació: ba78678c-4cd7-4ff9-9a9b-7a2179341f98
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01010014_2021_8662401
Data d'impressió: 21/04/2021 11:15:55
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES

Ìba78678c-4cd7-4ff9-9a9b-7aÇ5oBÈ1f98~Î

DOCUMENT

1.- Roser Pérez Villegas (TCAT) (Coordinadora de benestar social), 17/03/2021 12:03
2.- Núria Montanyà Tanyà (TCAT) (Regidora delegada d'Educació, Benestar Social i Igualtat (Decret d'alcaldia 21/6/19 - BOP
8/7/19)), 17/03/2021 13:06



Informació de la reunió de la Comissió de cooperació



Situació actual de la crisi sanitària produïda pel COVID-19



Projecte Torelló, vila amigues amb les persones grans



Informacions de les entitats que formen part del Consell Municipal de Benestar
Social i salut Pública



Informacions de la Regidoria de salut Pública



Altres informacions



Precs i preguntes.

Punts tractats:

AJUNTAMENT DE TORELLO
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
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La Regidora de Benestar Social i , presidenta del Consell Municipal de Benestar Social
Núria Montanyà, dóna la benvinguda a les persones assistents.

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell Municipal del dia 15 de
juliol de 2020
S’aprova l’acta anterior del dia 15 de juliol de 2020.
2. Projecte Fars
En Ramon Martínez explica el Projecte Fars. S’acorda que s’enviarà el
projecte als membres del Consell.
3.

Reunió Comissió de cooperació del dia 29/10/20
S’explica la reunió de la comissió de cooperació del dia 19/10/20. Es
destaca que cal fer més difusió a la ciutadania, que es farà formació
antiracista, i que cal fer formació de cultura per la pau i sensibilització.

4. Situació actual de la crisi sanitària produïda pel COVID-19
El regidor de Salut Pública, informa que degut a la segona onada s’ha
instal·lat dues carpes a l’ambulatori per fer les vacunacions i PCR, que
Protecció Civil ha donat suport per les vacunacions. També s’informa que
des de l’ambulatori tenen previst fer més testos d’antígens.
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També s’està fent seguiment periòdic a la residència.
5. Projecte Torelló, vila amiga amb les persones grans
S’explica el treball que s’ha portat a terme i el document que ha presentat
l’empresa contractada per la Diputació sobre Torelló, vila amiga amb les
persones grans, que pel tema de la COVID no s’ha fet la presentació i
s’acorda crear una comissió dins del consell per anar treballant i fer el
seguiment del projecte.
6. Informacions de les entitats que formen part del Consell Municipal de
Benestar Social i salut Pública


L’Associació de Donants de Sang informa que mentre faci fred les
donacions es faran al Centre Cívic.



La Residència Cals Avis, informa que en aquests moments són
residència verda sense cap cas de Covid i les visites es fan amb cita
prèvia.



Càritas Informa que hi ha un augment de persones en l’acollida, la
campanya de recollida de joguines no es farà i l’entitat dels
Deixebles i els Escoltes recolliran joguines noves i reciclades.



L’Associació Gent Gran en Marxa informa que els serveis que estan
oberts del Casal Cívic són la perruqueria, podologia i menjador i els
tallers els fan telemàticament.



Des de l’ambulatori els preocupa que moltes gestions s’han de fer
telemàticament i moltes persones no tenen els recursos personals
per fer-ho.

7. Informacions de la Regidoria de Salut Pública
S’informa de les actuacions de la regidoria:


Promoció de la salut: S’ha realitzat dues campanyes, la de ventalls
per la calor i la campanya de dents fortes i sanes amb les escoles.



Suport entitats: Suport a l’Associació de Donants de Sang per la
Marató de Donants.



Seguretat Alimentària: s’han
establiments alimentaris.

fet

unes

80

inspeccions

als
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S’ha fet un treball amb ADFO per millorar el Pla d’Accessibilitat.



Animals de companyia, s’està treballant en una nova licitació del
servei de recollida d’animals abandonats, s’està treballant amb les
colònies de gats .



Protecció de la Salut: s’està fent les actuacions de Control de
plagues, d'aus urbanes i prevenció de la legionel·losi

També s’informa de la jubilació de la Dra. M. Àngels Casals .
8. Altres informacions


S’informa que des de la regidoria de Benestar Social s’ha creat
ajuts per a persones afectades per la COVID i que d’augmentat la
partida econòmica dels ajuts de subministraments



S’informa dels actes de dia 25 de novembre dia internacional per
l’eliminació de la violència contra les dones.



En Ramon Solà, manifesta que com estan tancats els bars no hi ha
lavabos públics.

La presidenta dóna les gràcies a les persones assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Núria Montanyà Tanyà

Roser Pérez Villegas

